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Stanis³aw Rudnicki, Hipoteka jako zabezpieczenie

wierzytelno�ci,
Warszawa 2005, s. 228

Ksi¹¿ka Stanis³awa Rudnickiego jest kolejnym opracowaniem tego
Autora z zakresu problematyki prawnorzeczowej.

W s³owie wstêpnym Autor wskazuje czytelnikom, ¿e nie jest to
opracowanie monograficzne, lecz takie, które koncentruje siê na przed-
stawieniu i omówieniu praktycznych aspektów dotycz¹cych stosowania
i wyk³adni przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczy-
stych i hipotece.

Opracowanie sk³ada siê z szesnastu rozdzia³ów poprzedzonych s³o-
wem wstêpnym oraz wykazem skrótów. Ksi¹¿ka zawiera równie¿ teksty
dwunastu aktów prawnych, które zawieraj¹ przepisy znajduj¹ce zasto-
sowanie do hipoteki.

Rozdzia³ pierwszy zawiera genezê obowi¹zuj¹cych przepisów o hipo-
tece i przedstawia poszczególne polskie regulacje tej instytucji, poczynaj¹c
od okresu II Rzeczypospolitej. Wypada zauwa¿yæ, ¿e nie jest do koñca
prawdziwy wniosek, który mo¿na wysnuæ po lekturze tej czê�ci opra-
cowania, i¿ jedynie hipoteka � w przeciwieñstwie do innych ograniczo-
nych praw rzeczowych � zosta³a uregulowana poza kodeksem cywilnym,
bowiem regulacja dotycz¹ca zastawu rejestrowego równie¿ znajduje siê
w odrêbnej ustawie. W rozdziale pierwszym Autor prezentuje tak¿e
podstawowe zasady odnosz¹ce siê do hipoteki, dokonuj¹c przy tym
szczegó³owego wyja�nienia znaczeñ, które one wyra¿aj¹.

Rozdzia³ drugi przedstawia wierzytelno�æ jako przedmiot hipoteki
zwyk³ej. Szczególnie ciekawe wydaj¹ siê rozwa¿ania dotycz¹ce rozumie-
nia pojêcia wierzytelno�ci oznaczonej oraz podjêta przez Autora próba
odpowiedzi na pytanie, jakie cechy powinna posiadaæ wierzytelno�æ, aby
mo¿liwe by³o stwierdzenie, ¿e jest ona oznaczona. W pe³ni przekonuj¹cy
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jest pogl¹d Autora, zgodnie z którym nie jest mo¿liwe zabezpieczenie
hipotek¹ umown¹ zwyk³¹ wierzytelno�ci z tytu³u odsetek ustalonych wed³ug
zmiennej stopy procentowej. W tej czê�ci pracy Autor odwo³uje siê do
orzeczeñ S¹du Najwy¿szego, co niew¹tpliwie uatrakcyjnia jej walor
praktyczny. W rozdziale znajduj¹ siê równie¿ rozwa¿ania dotycz¹ce
wierzyciela i d³u¿nika. Szczególnie ciekawe z punktu widzenia praktyki
wydaj¹ siê rozwa¿ania dotycz¹ce mo¿liwo�ci (a �ci�le rzecz bior¹c � jej
braku) ustanowienia hipoteki zabezpieczaj¹cej wierzytelno�æ z tytu³u kredytu
konsorcjalnego. Autor nie stroni jednak zupe³nie od rozwa¿añ teoretycz-
nych, bowiem stara siê odpowiedzieæ miêdzy innymi na pytanie o istotê
charakteru prawnego odpowiedzialno�ci d³u¿nika rzeczowego. W tej kwestii
Autor opowiada siê za pogl¹dem, który wskazuje na istnienie po stronie
d³u¿nika rzeczowego obowi¹zku �wiadczenia.

Rozdzia³ trzeci omawia przedmiot hipoteki. Autor opisuje katalog
przedmiotów hipoteki, wskazuj¹c przede wszystkim na nieruchomo�ci
i prawa maj¹tkowe, o których mowa w art. 65 ustawy o ksiêgach
wieczystych i hipotece. Warto zauwa¿yæ, ¿e przedmiotem stosunku
cywilnoprawnego s¹ okre�lone zachowania stron tego stosunku, wyni-
kaj¹ce z norm prawa cywilnego. Jak wskazuje siê w literaturze, w wielu
sytuacjach normowane prawem zachowanie stron stosunku cywilno-
prawnego odnosi siê do pewnych okre�lonych obiektów np. nierucho-
mo�ci, dlatego w tych przypadkach uprawnione jest pos³ugiwanie siê
okre�leniem �przedmiotu zachowania stron stosunku prawnego�. W za-
prezentowanym znaczeniu mo¿na wiêc mówiæ o nieruchomo�ci jako
przedmiocie stosunku prawnego hipoteki.

W rozdziale czwartym przedstawione zosta³y sposoby powstania
hipoteki umownej. Autor omawia formê umowy o ustanowienie hipoteki
oraz jej niezbêdn¹ tre�æ. Dodatkowo analizuje cechy stron tego typu umowy,
a tak¿e szczególny przypadek powstania hipoteki w drodze jednostron-
nego o�wiadczenia woli w³a�ciciela nieruchomo�ci zgodnie z art. 7 ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Ponadto w rozdziale tym Autor
poddaje analizie drugi � oprócz umowy � element niezbêdny do powstania
hipoteki, jakim jest wpis do ksiêgi wieczystej, oraz omawia problematykê
roszczenia o ustanowienie hipoteki oraz szczególny tryb ustanowienia
hipoteki w oparciu o art. 95 prawa bankowego. W tej czê�ci pracy
równie¿ pojawia siê bogate orzecznictwo S¹du Najwy¿szego. Ciekawym
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zabiegiem wydaje siê prezentacja i omówienie istniej¹cych obowi¹zków
publiczno-prawnych zwi¹zanych z ustanowieniem hipoteki.

Rozdzia³ pi¹ty dotyczy hipoteki ³¹cznej. Autor przypomina definicjê
hipoteki ³¹cznej. Hipoteka ³¹czna obci¹¿a � w celu zabezpieczenia tej samej
wierzytelno�ci � wiêcej ni¿ jedn¹ nieruchomo�æ nale¿¹c¹ do tego samego
lub ró¿nych w³a�cicieli. Wierzyciel hipoteczny uprawniony z hipoteki ³¹cznej
mo¿e dochodziæ, wed³ug swego uznania, zaspokojenia w ca³o�ci lub
w czê�ci z ka¿dej nieruchomo�ci z osobna, z niektórych z nich lub ze
wszystkich ³¹cznie. Mo¿liwy jest równie¿ podzia³ hipoteki ³¹cznej miêdzy
poszczególne nieruchomo�ci. W pe³ni nale¿y zaakceptowaæ przedstawio-
ne przez Autora rozwa¿ania dotycz¹ce zagadnienia tzw. nadzabezpieczenia
w przypadku ustanowienia hipoteki ³¹cznej.

W rozdziale szóstym omówiona zosta³a problematyka przelewu wie-
rzytelno�ci hipotecznej. Przelew wierzytelno�ci hipotecznej � jak s³usznie
zauwa¿a Autor � jest czynno�ci¹ prawn¹ z³o¿on¹, wymagaj¹c¹ zawarcia
umowy przelewu pomiêdzy wierzycielem hipotecznym a nabywc¹ oraz
wpisu do ksiêgi wieczystej. W tej czê�ci szczegó³owo opisano miêdzy
innymi charakter prawny umowy przelewu wierzytelno�ci hipotecznej,
a tak¿e wskazano typowe przyczyny prawne przelewu.

Rozdzia³ siódmy zawiera prezentacjê zagadnieñ pojawiaj¹cych siê
w przypadku zmiany wierzytelno�ci hipotecznej. W szczególno�ci nale¿y
polecieæ lekturê fragmentu zawieraj¹cego rozwa¿ania dotycz¹ce zast¹pie-
nia przez strony dotychczasowej wierzytelno�ci inn¹ wierzytelno�ci¹ na
podstawie umowy odnowienia oraz rozwa¿ania dotycz¹ce problematyki
formy umowy zmieniaj¹cej.

W rozdziale ósmym Autor omawia zakres obci¹¿enia nieruchomo�ci
hipotek¹. Zwraca uwagê wskazanie oczywistej zasady, zgodnie z któr¹
hipoteka obci¹¿a nieruchomo�æ w takich granicach przestrzennych, jakie
s¹ oznaczone w dziale I-O ksiêgi wieczystej. Zasada ta powoduje, ¿e
obszar niewpisany do ksiêgi wieczystej, np. na skutek omy³ki, nie jest
objêty hipotek¹. Ponadto w rozdziale szczegó³owo scharakteryzowano
pojêcie przynale¿no�ci nieruchomo�ci.

Rozdzia³ dziewi¹ty zatytu³owany �Ochrona hipoteki� po�wiêcony jest
roszczeniom o ochronê hipoteki. Roszczenia te maj¹ charakter bezwzglêd-
ny, prawnorzeczowy i przys³uguj¹ przeciwko osobie, która wywo³a³a
zagro¿enie lub spowodowa³a zagro¿enie hipoteki.
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Rozdzia³ dziesi¹ty dotyczy wyga�niêcia hipoteki. Jak s³usznie zauwa¿a
Autor, podstawow¹ przyczynê wyga�niêcia hipoteki stanowi wyga�niêcie
zabezpieczonej przez ni¹ wierzytelno�ci, a w przypadku zabezpieczenia
hipotek¹, nale¿no�ci publicznoprawnych zobowi¹zania, z którego one
wynikaj¹. Autor szczegó³owo przedstawia zachowania prowadz¹ce do
wyga�niêcia wierzytelno�ci.

Problematykê pierwszeñstwa hipoteki przedstawiono w rozdziale je-
denastym. Autor rozpocz¹³ swoje rozwa¿ania od zdefiniowania pojêcia
pierwszeñstwa jako regu³y kolizyjnej zapobiegaj¹cej mo¿liwo�ci powsta-
wania konfliktów przy wykonywaniu poszczególnych praw.

Rozdzia³ dwunasty dotyczy hipoteki kaucyjnej. Autor w pierwszej
kolejno�ci prezentuje odmienno�ci pomiêdzy hipotek¹ zwyk³¹ i kaucyjn¹,
wskazuj¹c s³usznie, ¿e miêdzy obydwoma rodzajami hipoteki nie zachodzi
konkurencja. Jednocze�nie zaznacza, ¿e skuteczno�æ zabezpieczenia hi-
potek¹ kaucyjn¹ nie dorównuje hipotece zwyk³ej. W drugiej czê�ci roz-
dzia³u dwunastego Autor podejmuje rozwa¿ania dotycz¹ce okre�lenia
znaczenia pojêæ �wierzytelno�ci o nieustalonej wysoko�ci� oraz �wierzy-
telno�ci przysz³ej�. Ponadto zajmuje siê szeroko zagadnieniami dotycz¹-
cymi zabezpieczenia poprzez hipotekê odsetek kredytowych (kapita³o-
wych) jako czê�ci zabezpieczonej wierzytelno�ci. Czê�æ trzecia dotyczy
hipoteki kaucyjnej ustanowionej dla zabezpieczenia wierzytelno�ci z do-
kumentów zbywanych przez indos. W czwartej czê�ci zaprezentowano
zagadnienia dotycz¹ce przekszta³cenia hipoteki kaucyjnej.

Rozdzia³ trzynasty po�wiêcony jest hipotece na wierzytelno�ci hipo-
tecznej. Instytucja ta ma d³ug¹ tradycjê w polskim systemie prawa, by³a
bowiem znana pod nazw¹ subintabulatu ju¿ w ustawie z 1818 r. o ustaleniu
w³asno�ci dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach. Mimo jej
d³ugiej historii nadal ¿ywa jest dyskusja dotycz¹ca wielu zagadnieñ
zwi¹zanych z zabezpieczeniem w drodze subintabulatu niektórych wie-
rzytelno�ci, jak chocia¿by wierzytelno�ci niezbywalnych, wierzytelno�ci
niepodlegaj¹cych zajêciu egzekucyjnemu czy wierzytelno�ci zabezpieczo-
nych hipotek¹ kaucyjn¹. Autor przedstawia w³asne pogl¹dy, zestawiaj¹c
je z pogl¹dami innych osób oraz prezentuje istniej¹ce orzecznictwo S¹du
Najwy¿szego odnosz¹ce siê do subintabulatu.

W rozdziale czternastym omówiono hipotekê przymusow¹. Instytucja
ta � jak zauwa¿a Autor � oprócz zabezpieczenia wierzytelno�ci pe³ni
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�w znacznej mierze tak¿e rolê szczególnego �rodka egzekucyjnego w sze-
rokim znaczeniu, którego celem jest zabezpieczenie realizacji wierzytel-
no�ci stwierdzonej tytu³em wykonawczym, a tak¿e w wypadkach �
przewidzianych w odrêbnych przepisach � okre�lonych nale¿no�ci pu-
blicznoprawnych przez obci¹¿enie wszystkich nieruchomo�ci stanowi¹-
cych w³asno�æ d³u¿nika�. Równie¿ z tej czê�ci pracy zwraca uwagê bo-
gate orzecznictwo S¹du Najwy¿szego zebrane przez Autora.

Problematyka zaspokojenia wierzyciela hipotecznego w drodze egze-
kucji stanowi tre�æ rozdzia³u piêtnastego. Po prezentacji uwag ogólnych,
w których Autor wskazuje miêdzy innymi na niedopuszczalno�æ innych
poza egzekucj¹ sposobów zaspokojenia wierzyciela, czytelnik znajdzie
omówienie zasad egzekucji s¹dowej i egzekucji administracyjnej z nieru-
chomo�ci.

Ostatni, szesnasty rozdzia³ wskazuje unormowania dotycz¹ce hipoteki
zawarte w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. � Prawo upad³o�ciowe i na-
prawcze. Autor prezentuje poszczególne przepisy tej ustawy odnosz¹ce
siê do hipoteki.

Ksi¹¿ka stanowi ciekaw¹ lekturê, przede wszystkim poprzez bogat¹
prezentacjê orzecznictwa S¹du Najwy¿szego oraz pogl¹dów literatury.
Wiele zaprezentowanych wypowiedzi mo¿e wzbudziæ du¿e zainteresowa-
nie praktyki.

Marek Le�niak


